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Pijn en depressie de baas
Hoe je zonder medicijnen pijn en depressie kunt verlichten

zaterdag 27 juni 2015
19:00-20:30 uur

Aanmelden via
www.magnetisme.nu

of aan de balie van de sportschool

Fotografie: Anneke Pors

Depressie de baas

Dr. R. Kortekaas,
Neurowetenschapper
Universiteit van Groningen

Sinds 2008 is bekend geworden dat antidepressiva nauwelijks beter
werken dan neppillen. Daarom kijken we nu naar natuurlijke manieren
om depressie te verlichten.
Bewegen en sporten zorgen voor afgifte van neurotrofines waardoor de
hersenen zich beter aanpassen en waardoor het geheugen verbetert.
Een andere manier om dit effect op te wekken is door
magneetveldstimulatie. Dit wordt sinds 1980 onderzocht en is inmiddels
goedgekeurd in de VS als middel tegen depressie omdat het beter werkt
dan placebo.
Ruud
Kortekaas
is
vooraanstaand
onderzoeker
van
magneetveldstimulatie en geeft in deze lezing een overzicht van het
wetenschappelijke bewijs voor bewegen en magneetveldstimulatie.
Daarbij zullen ook veel praktisch toepasbare tips zitten waarmee u zelf
aan de slag kunt.

Pijn de baas

Dhr. M. Kanters
fysio- en manueel therapeut
Medisch Centrum BackUp
Vlaardingen

Als een jaar of twintig geleden na een aantal onderzoeken in het
ziekenhuis geen aanwijsbare oorzaak werd gevonden voor je
langdurige pijnprobleem, kreeg je met een beetje pech de boodschap:
“het zal wel tussen de oren zitten.” Of je kreeg die boodschap mooi
verpakt, maar het was wel wat de beoordelaar dacht. Tegenwoordig zien
we dat net even anders: alle pijn zit tussen je oren, want zonder brein
geen pijn. Maar ‘tussen je oren’ als negatief waardeoordeel en eindpunt
van onderzoek of behandeling: dat is volstrekt achterhaald.
Hoe wordt er momenteel over chronische pijn gedacht? Welke gevolgen
heeft dat voor behandeling? Wat kan u er zelf aan doen? Dat zijn de
vragen die Michel Kanters gaat stellen, fysio- en manueel therapeut van
Medisch Centrum Back-Up.

